
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 42  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ---------------------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016. ------------------------  
 ----------- Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezasseis, nesta Cidade de Silves, 
Edifício da Câmara Municipal no Gabinete de Apoio à Vereação (GAV), reuniu pelas nove horas e 
trinta minutos, a Câmara Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, 
Presidente da mesma Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina. -------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Faltas justificadas:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não houve ausências. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, Assistente Técnica 
da Câmara Municipal de Silves.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas.  --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo ao dia de 
ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de operações orçamentais nele 
acusado é de 7.307.031,33 € (sete milhões, trezentos e sete mil e trinta e um euros e trinta e três 
cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 508.360,40 € (quinhentos e oito mil trezentos e 
sessenta euros e quarenta cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente, fazendo uso da palavra disse: “dou início à reunião de Câmara 
Ordinária, de 30 de novembro de 2016 que, como habitualmente, será gravada para auxiliar quem está 
a transcrever a ata. No caso de existir alguma dúvida no que aqui se diz, será esclarecida na 
gravação, sendo esta eliminada após a aprovação da ata.” -----------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente prosseguiu informando os presentes de que “temos tido reuniões na 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) e na Comunidade 
Intermunicipal do Algarve (CI-AMAL), e as mesmas têm sido marcadas em cima da hora, isto porque 
os Srs. Secretários de Estado, bem como os Ministros quando se deslocam cá e devido à sua agenda, 
fazem as marcações muito em cima da hora, o que nos impede de, atempadamente, prepararmos os 
processos a tratar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ainda ontem, tivemos uma reunião na CCDR com a Exma. Sra. Ministra do Mar, Dra. Ana 
Paula Vitorino e o Exmo. Sr. Secretário de Estado das Pescas, Dr. José Apolinário, tendo a mesma 
sido marcada na sexta-feira para o dia de ontem.  -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Ministra, assim como o governo, é defensora da descentralização, mas este 
modo de proceder não nos dá tempo para preparar os assuntos, para além dos mesmos não serem 
objeto de discussão. Na minha opinião, estes temas, que são depois vertidos em protocolos, deviam 
ser objeto de maior maturação e discussão. De qualquer forma e independentemente destes 
considerandos pessoais, dou-vos conhecimento de que virá a reunião de câmara um protocolo relativo 
a questões de segurança local, e ainda um outro que tem a ver com a transferência de competências 
para AMAL, relativamente às náuticas de recreio que são autossustentáveis e rentáveis. A meu ver, 
existem outras questões conexas mais importantes, como é o caso dos pequenos centros piscatórios e 
a questão da manutenção e limpeza das praias que, como sabem, é assegurada pelos municípios sem 
receberem qualquer comparticipação pela despesa efetuada ou participarem nas receitas que as 
praias geram. Seja como for, aproveitei a reunião de ontem para abordar as questões ligadas ao rio 
arade, à atividade náutica que por cá é desenvolvida e para reforçar a ideia que para a 
descentralização das competências ser cabalmente realizada é essencial que sejam efetivamente 
dadas condições porque as realidades de Portimão, Albufeira e Silves são completamente diferentes. -  



 
 

 

 

 

 ----------- Hoje vamos à AMAL fazer a avaliação do CRESCE 2020. Na próxima semana reunimos de 
novo para falar do protocolo da segurança local, e vamos ter também nessa reunião o Exmo. Sr. 
Secretário de Estado da Educação. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente passou a entregar, os pedidos de esclarecimentos à Vereação não 
Permanente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “Questões colocadas pelo senhor Vereador Dr. Paulo Pina (PS) na reunião de câmara de 9 
de novembro de 2016: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. Acerca do Relatório que fundamenta a política orçamental e as linhas de orientação 
estratégica que acompanha o orçamento e as GOP para 2017, foi dito pelo senhor Vereador, 
passamos a citar:  “os relatórios de 2016 e 2017 são iguais” … são um cópia do ano passado … desde 
as frases, aos parágrafos, ou seja, em 90% os relatórios são rigorosamente iguais …acho que tal é 
deselegante…”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os Relatórios não são obviamente iguais e de forma alguma fomos deselegantes porque 
tanto a vereação não permanente como a população que nos elegeu nos merecem todo o respeito.  ---  
 ----------- Desde logo, a elaboração do Relatório que acompanha o orçamento para 2017, obrigou ao 
dispêndio de largas horas de trabalho.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Contudo, devemos esclarecer, detalhadamente, que: ------------------------------------------------------  
 ----------- - a estrutura do Relatório é naturalmente idêntica à dos anos anteriores e tem todo o sentido 
que assim se mantenha ao longo do mandato autárquico; O Relatório é constituído pelas seguintes 
partes: Introdução, Passivo, Impacto do Processo Viga d´Ouro nas Finanças Públicas Locais, 
Orçamento para 2017, Plano Plurianual de Investimentos/PPI, Grandes Opções do Plano/GOP, 
Clareza e transparência do Orçamento e das GOP, Linhas de Orientação Estratégica/monitorização e 
Nota Final; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- - as partes do Relatório relativas a: Introdução, Passivo, Impacto do Processo Viga d´Ouro 
nas Finanças Públicas Locais, Orçamento para 2017 e Plano Plurianual de Investimentos/PPI, são 
substancialmente diferentes do constante no Relatório/2016 (diríamos que quase a 100%);----------------  
 ----------- - a parte do Relatório relativa às Grandes Opções do Plano que contém os Objetivos Políticos 
foi sujeita a atualizações e a alterações pontuais, com a retirada dos projetos executados e a inscrição 
de novos projetos, medidas ou ações, bem como à introdução de novas formulações ou correções na 
redacção do texto (v.g pág. 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21), mantendo-se, de facto, muito próximo 
do conteúdo do ano anterior; repetindo-se os projetos, as ações e as medidas, de um ano para o outro, 
não há como alterar de forma radical o texto; o que não pode ser ignorado ou subestimado foi o tempo 
e o trabalho despendido nas alterações efetuadas que exigiu a consulta de extensa informação 
previamente recolhida, analisada e sistematizada; ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- - a parte do Relatório relativa às Linhas de Orientação Estratégica/Monitorização, foi sujeita a 
alterações somente no campo da monitorização (págs. 24, 25, 26 e 28), porque no domínio 
propriamente dito das Linhas de Orientação Estratégica, tal não poderia acontecer, porque aquelas - 
por definição, conceito e coerência -, aplicam-se aos 4 anos do mandato autárquico;  -----------------------  
 ----------- - no que respeita às partes mais curtas do Relatório, esclarecemos o seguinte: (i) Clareza e 
transparência do Orçamento e das GOP (8 linhas) – o texto é igual porque, pela natureza do conteúdo, 
aplica-se, naturalmente, a todos os orçamentos do mandato autárquico; (ii) Nota Final (5 linhas) – o 
texto é idêntico porque se reporta a normas legais que se mantiveram. -------------------------------------------  
 ----------- Por fim:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Indo ao essencial da questão e ao que verdadeiramente interessa, i.e., à substância da coisa, 
relembramos que o Executivo Permanente da Câmara Municipal de Silves se orgulha, de em boa hora, 
ter optado pela elaboração pioneira do Relatório que acompanha o Orçamento e as GOP, com o 
propósito de fundamentar a política orçamental, concebendo as linhas de orientação estratégica e 
fazendo a sua monitorização. Julgamos e estamos convencidos de que se trata de um documento 
inovador, sério, coerente e devidamente estruturado, que qualifica e dignifica a Gestão de Maioria CDU 
no Município de Silves.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- (não é decerto um documento perfeito, nem um documento que contenha a veleidade de 
abordar todas as perspetivas e facetas da atividade autárquica, sendo portanto, passível de melhorias 
no futuro).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Ignoramos a existência de documento similar em qualquer outro município, sendo que no 
Município de Silves, no passado, nenhum executivo permanente se atreveu a elaborá-lo. E só este 
pormenor, demonstra respeito pela oposição e pela população que nos elegeu, evidenciando a 
seriedade com que encaramos o desempenho das funções autárquicas.-----------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 2. Obras incluídas no Orçamento para 2017 por sugestões obtidas através do OP 2017 
 ----------- Enumeramos algumas das sugestões aceites: pavimentação da estrada de Vale Margem a 
Benagaia, melhoramentos na EB 1 de Alcantarilha, abastecimento de água a Ferrarias (poente), 
travessias ferroviárias/saneamento no Sobrado, parque de manutenção no Enxerim, saneamento no 
Monte Boi (fecho da rede), captação de esgotos no Centro de Dia de S. Marcos da Serra, reabilitação 
da estrada Boião-Azilheira, construção de skate park em Armação de Pêra, colocação de sacos para 
higienização animal, substituição de contentores de lixo por ilhas ecológicas. ----------------------------------  
 ----------- 3. Acréscimo de 2 milhões de euros no orçamento para 2017, comparativamente a 2016 “O 
aumento previsto deve-se, no fundamental, à incorporação do empréstimo bancário contraído para 
investimento, no valor a rondar os 4,4 milhões de euros, e à concentração/finalização dos grandes 
projetos e obras.” (Vide Relatório que acompanha o Orçamento e as GOP/fundamentação da política 
orçamental e linhas de orientação estratégica, pág. 8) -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Comparando os orçamentos de 2017 e 2016, deve-se concluir, a partir da consulta dos dados 
(Vide relatório “Orçamento e GOP para 2017, pág. 6), que o aumento dos 2 milhões de euros para o 
próximo ano, corresponde a um acréscimo do investimento (Aquisição de Bens de Capital), e não das 
despesas correntes. Pelo contrário, as despesas correntes evidenciam uma redução no período em 
análise. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. Rubricas da “Intervenção Social” e “Higiene e Limpeza Pública” (variações 2017/16) ---------  
 ----------- Devemos sublinhar à partida que a consulta das rubricas acima referidas em sede de GOP – 
como, aliás, sucede com outras - não reflete a totalidade da despesa (corrente e capital) despendida 
pelo Município de Silves nestes setores.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Chamamos a vossa atenção para a consulta do descrito no Relatório que fundamenta a 
política orçamental e as linhas de orientação estratégica que acompanha o orçamento e as GOP para 
2017 (págs. 15, 18 e 19). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No objetivo político “Reforço da Intervenção Social”, salientamos que em 2016 foi realizado 
um investimento de cerca de 90 mil euros na Reabilitação das Habitações Municipais na Rua da 
Central em Silves. Para 2017, por exemplo, nesta rubrica não se inclui a Aquisição da nova Unidade 
Móvel de Saúde (candidatura aos fundos comunitários aprovada em 23Nov2016), no montante de 100 
000,00 euros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- No objetivo político “Higiene e Limpeza Pública”, podemos justificar a suposta “diminuição” de 
253 mil euros face ao previsto para 2016, com dois exemplos: (i) a redução de encargos com a ALGAR 
no montante de 167 mil euros; (ii) a inscrição de 90 mil euros no ano de 2018 (a coluna “financiamento 
não definido” deixou de se usar) relativo a candidatura comunitária. Ademais, esclarecemos que não 
se encontra registada nesta rubrica a despesa realizada com a aquisição de veículos pesados de 
recolha de RSU, a instalação de ilhas ecológicas, a aquisição de novos contentores de superfície e 
semienterrados, a aquisição de outros equipamentos mecânicos, a aquisição de viaturas de trabalho 
… o alargamento dos turnos e dos dias de recolha de RSU, etc. ----------------------------------------------------  
 ----------- Sublinhamos também que as rubricas poderão ser reforçadas em sede de revisão 
orçamental, caso se revele necessário. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 5. Passivo Financeiro ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Salientamos que a amortização do passivo financeiro (incluindo a dívida relacionada com o 
Processo Viga d´Ouro) atinge o valor de 12,7 milhões de euros ao longo do mandato autárquico 2014-
2017, ou seja, 70% do total da dívida existente, reportada ao final de 2013. Considerando a contração 
do empréstimo para investimento na ordem dos 4,4 milhões de euros (verbas ainda não utilizadas), o 
passivo financeiro reduzir-se-á em 8,3 milhões de euros no final de 2017. O valor do passivo financeiro 
em 31 de Dezembro de 2017 (com a inclusão do novo empréstimo para investimento) atingirá o 
montante de 8,6 milhões de euros. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. IMI – previsão para 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Valores cobrados em 2015: 7,1 milhões de euros.  ---------------------------------------------------------  
 ----------- Em 2016, tudo indica que a previsão de arrecadação de 7 milhões de euros, será certeira. As 
receitas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2016 (meses de cobrança do IMI) 
ajudarão a cumprir o objetivo para o ano corrente. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- 7. Loteamentos e Obras – previsão para 2017 ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Previsão para 2017: 856 mil euros -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Verba arrecadada até final de Outubro de 2016: 1,3 milhões de euros  -------------------------------  
 ----------- Verba prevista para 2016: 1,4 milhões de euros -------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Estamos convictos de que o valor previsto para 2017, face à cobrança realizada até ao final 
de outubro do corrente, é sustentável e passível de concretização. ------------------------------------------------  
 ----------- Presidente da Câmara -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Rosa Cristina Gonçalves da Palma ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Silves, 29 de novembro de 2016” ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais deu conhecimento que, à data de 29 de novembro de 2016, o valor dos fundos 
disponíveis era de 3.027.151,00 € (três milhões, vinte e sete mil, cento e cinquenta e um euros). --------  
 ----------- O Sr. Vice- Presidente tomou a palavra informando os presentes que “a equipa da Rede 
Viária encontra-se na Freguesia de Silves, a Equipa dos Pedreiros encontra-se na União de 
Freguesias de Alcantarilha e Pêra (nomeadamente em Pera), assim como na Freguesia de Silves, a 
Equipa dos Calceteiros encontra-se na Freguesia de Armação de Pera. A Secção de Pintura encontra-
se na Freguesia de Silves e a limpeza dos contentores continua pelas freguesias, seguindo-se a 
limpeza dos Moloks.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra a Sr.ª Vereadora Luísa Conduto Luís, passando a informar os presentes 
sobre as seguintes atividades a decorrer no concelho:  ----------------------------------------------------------------  
 ----------- “1 - As obras da cúpula encontram-se terminadas aguardando-se que até ao final da semana 
os andaimes se encontrem retirados.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Esta é mais uma obra que vem valorizar o nosso património, mais concretamente o Edifício 
dos Paços do Concelho, à semelhança das que têm vindo a ser desenvolvidas por este executivo 
neste mesmo edifício, nomeadamente a recuperação das janelas e a da porta principal, do relógio e do 
Salão Nobre, estando prevista a continuação dos trabalhos de manutenção e de recuperação;  ----------  
 ----------- 2 - Hoje comemora-se o Dia das cidades educadoras, pelo que, como informei na passada 
reunião, decorrerão em todas as sedes de freguesia e localidades das uniões de freguesia, atividades, 
as quais pretendem ser promotoras na valorização dos costumes e origens e compatíveis com os 
modos de vida modernos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Pelo que o culminar destas atividades terá lugar no Teatro Mascarenhas Gregório com o 
concerto da Viviane, em mais de uma rúbrica do lado B, estando os Vereadores mais uma vez 
convidados a comparecer;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3 – No dia 1 e até ao próximo doa 8 de dezembro, São Bartolomeu de Messines recebe a 
11.ª Semana Gastronómica, o evento que decorre nos restaurantes aderentes e é organizado pela 
Junta de Freguesia, com o apoio do Município. A cerimónia de abertura decorre no dia 1, na Casa do 
Povo de São Bartolomeu de Messines a partir das 18h00; ------------------------------------------------------------  
 ----------- 4 – A exposição “Documento do Mês” patente nos Paços do Concelho durante o mês de 
dezembro, é alusiva ao 40.º Aniversário das Primeiras Eleições Autárquicas;  ----------------------------------  
 ----------- 5 – No dia 2, a Orquestra Clássica do Sul, realizará um concerto no Teatro Mascarenhas 
Gregório, pelas 18h00;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6 – No dia 3, decorre na Biblioteca Municipal, mais uma rúbrica de “leitura com mimos” 
dedicada a bebés dos 6 aos 18 meses e a crianças dos 2 aos 3 anos;  -------------------------------------------  
 ----------- 7 - Ainda no dia 3, será inaugurado na Junta de Freguesia de São Marcos da Serra a 
Exposição do Presépio Tradicional em Cortiça de Alzira Cabrita, este presépio é habitualmente 
exposto na Casa Museu João de Deus em São Bartolomeu de Messines, sendo que este ano decidiu-
se que o mesmo irá rodar pelas diferentes freguesias para que passe a ser do conhecimento de toda a 
população do concelho. Ainda à mesma hora será inaugurado também em São Marcos da Serra no 
Largo da Igreja, um Presépio realizado pela população;  --------------------------------------------------------------  
 ----------- 8 - Nos dias 5, 12 e 19 de dezembro, o Projeto Leituras Viajantes continua a proporcionar 
momentos especiais aos utentes do Projeto Assistência “24-Helpphone”;  ---------------------------------------  
 ----------- De referir que foi aumentado o número de aparelhos disponíveis aos munícipes do concelho, 
passando de 20 para 25;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 9 – No dia 5, pelas 10 horas, será comemorado o Dia Internacional do Voluntariado, através 
de uma “Mesa Redonda” que decorrerá na Biblioteca Municipal e é aberto a toda a população;  ----------  
 ----------- 10 – Também no dia5, na Biblioteca Municipal, pelas 14 horas, decorrerá uma Ação de 
Sensibilização “COOP Jovem” (Programa “COOP Jovem” – Apresentação dos critérios e objetivos, que 
se destina ao empreendedorismo cooperativo, como forma de desenvolvimento de uma cultura 
solidária e de cooperação, facilitando a criação do próprio emprego e a definição de um trajeto de vida 
– dos 18 aos 29 anos), organizada pelo Município de Silves em parceria com o OFEP, destinada a 
jovens desempregados;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 11 – Por volta das 15 horas, será inaugurada em Tunes, a exposição “O Presépio nos Polos”, 
a qual terá lugar no Polo de Educação ao Longo da Vida de Tunes;  ----------------------------------------------  
 ----------- 12 – No dia 6, o Teatro Mascarenhas Gregório apresenta pelas 21h30m, “Meia Praia” por 
Thora Jorge e Sara Palácios;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 13 – Finalmente, reforçar o pedido que ontem foi dirigido aos vereadores não permanentes, 
pelo Gabinete de Informação da Autarquia, relativamente ao envio da vossa parte, de uma pequena 
nota biográfica/curriculum vitae para disponibilizar no site da Autarquia, sendo que a mesma se destina 
a melhorar o índice de transparência Municipal do site autárquico.”  -----------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto dizendo “Irei guardar a documentação que 
entregou, a propósito do Relatório que fundamenta a política orçamental e as linhas de orientação 
estratégica, pois espelha as opções politicas deste executivo permanente até ao final do mandato.------
-------------------------------------------------------------Gostaria de salientar que os orçamentos que por mim 
foram apresentados, na qualidade de presidente, foram sempre reais, não inflacionados, e ficavam 
abaixo do orçamento que agora foi aprovado. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Reitero os pedidos que temos apresentado e ainda não obtiveram resposta, assim como 
alguns reparos que temos feito quanto à situação do lixo, dos semáforos do Poço Barreto, que 
continuam permanentemente no verde, entre outos, solicitando que essas situações sejam corrigidas. -  
 ----------- Em relação às obras de recuperação do Edifício dos Paços do Concelho, de referir que nós já 
tínhamos começado algumas intervenções. E gostava que se solicitasse aos serviços informação 
acerca dos trabalhos que foram feitos, como por exemplo, pintura do Salão Nobre, da cúpula, das 
casas de banho, etc., para que não hajam dúvidas, pois parece que abandonamos tudo e é essa a 
imagem que se passa e não fica bem. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Todos nós estamos aqui em prol da população e quem está no seu lugar penso que faz o 
melhor que sabe e pode na altura e veja o valor dos orçamentos que foram aprovados na minha altura 
e da Sra. Presidente Isabel Soares e também as obras, porque não vale a pena, eu não ando em 
campanha, nem sou eleito este ano”. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente, em resposta, disse “Irei pedir aos serviços o levantamento que 
mencionou. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A resposta constante do documento que acabamos de entregar em mão não é apenas 
política, mas também é técnica, não espelha intenções, relata factos que se encontram expressos em 
números. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto aos valores dos orçamentos anteriores, sei que fez um esforço, quando cá esteve 
como presidente, mas também sabe que pertencia a um grupo de pessoas que geriu este concelho e 
que existiram certas situações”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sr.ª Vereadora Dr.ª Maria da Graça interveio dizendo “na sequência do que disse o Sr. 
Vereador Dr. Rogério Pinto, gostaria de realçar o seguinte: A Sr.ª Presidente diz com alguma 
frequência que gostaria de receber de vez em quando elogios pela obra feita. No mesmo sentido, nós 
não gostamos que a Sra. Presidente faça com frequência referência que nos mandatos do PSD só 
houve coisas mal feitas e que nada de bom foi feito nos 16 anos. --------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria de saber se já há algum desenvolvimento quanto à questão que colocamos na 
reunião de 27 de Junho, relativa ao Processo da Viga D’Ouro?”. ---------------------------------------------------  
 ----------- A Dr.ª Isabel Cabrita, em resposta, disse “ Foi solicitada a emissão de parecer jurídico, acerca 
da oportunidade ou não de instauração de ação de responsabilidade civil contra anteriores 
presidentes, com base nas conclusões apresentadas no relatório do Tribunal de Contas. Quando 
estiver pronto será presente a reunião de câmara.” ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Exmo. Sr. Vice-Presidente interveio dizendo “Em relação ao processo da Viga D’Ouro, este 
foi um monstro que caiu neste concelho e não sou eu que o digo, é o Tribunal de Contas que o diz! E é 
evidente que o Vereador Dr. Rogério sabe disso! Este processo lesou a camara em 5 milhões de 
euros, sendo o Tribunal de Contas taxativo ao afirmar que mais de metade daquele dinheiro não foi 
aplicado, e em consequência estamos todos nós estamos a pagar com os nossos impostos”. -------------  
 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa dizendo “Quero agradecer a insistência 
dos serviços que enviaram a ordem de trabalho que não tinha recebido e voltaram a enviar na 
segunda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sr.ª Presidente acrescentou dizendo que “agradeço aos serviços do AOP – Apoio 
aos Órgãos e ao Oficial Público por terem feito os cadernos com os regulamentos”. --------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – AUTO DE VISTORIA A ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO, 
LOCALIZADO NA URB. DO BARROCAL, LOTE C, 58, FRAÇÃO B, EM PÊRA. -------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Carlos Manuel Pires Castelo Branco. -----------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento e notificar a reclamante e o 
reclamado do teor do presente auto.-----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa recomenda que “a Sra. Presidente no âmbito das suas 
competências deve providenciar no que achar pertinente, para salvaguardar a segurança de pessoas e 
bens.” ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – AUTO DE VISTORIA A APARTAMENTO, FRAÇÃO E E PARTES 
COMUNS DE EDIFÍCIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DIOGO MASCARENHAS NETO, BLOCO A E 
B, ALCANTARILHA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Condomínio do edifício Bloco A e B. ------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a administração do condomínio do 
edifício para, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder aos trabalhos constantes do Auto de Vistoria.  -------  
 ----------- Mais se delibera notificar o proprietário da fração E, para no prazo de 30 (trinta) dias, 
proceder à correção da anomalia identifica no mesmo auto. ----------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa recomenda que “a Sra. Presidente no âmbito das suas 
competências deve providenciar no que achar pertinente, para salvaguardar a segurança de pessoas e 
bens.” ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – AUTO DE VISTORIA A APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ 
DIOGO MASCARENHAS NETO, BLOCO A 2.º DT.º, FRAÇÃO E, EM ALCANTARILHA. --------------------  
 ----------- REQUERENTE: Elizabete Costa Dias. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a administração do condomínio do 
edifício para, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder aos trabalhos constantes do Auto de Vistoria.  -------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa recomenda que “a Sra. Presidente no âmbito das suas 
competências deve providenciar no que achar pertinente, para salvaguardar a segurança de pessoas e 
bens.” ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO R 
CONSTRUÇÃO DE PISCINA, SITO NO ENXERIM, EM SILVES. ---------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Jan Balthasar Caroline Cloetens. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício e Ata da 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e cadastro, de que se anexam fotocópias e se 
dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E MURO DE 
VEDAÇÃO, SITO NAS FORNALHAS, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Leonete Guerreiro Pinto Rocha da Silva. ------------------------------------------------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Certidão, ofício e 
Ata da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e cadastro e plantas de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos e 
condições da informação, aceitar os projetos das especialidades. --------------------------------------------------  
 



 
 

 

 

 

 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE VIABILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO COMERCIAL, SITO NA RUA GREGÓRIO MASCARENHAS, EM 
SILVES.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Ratisbona - Promoções e Construções - Sociedade Unipessoal, Lda. ----------  
 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, cópia anúncio do 
Diário da República e pronúncia da empresa de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO, SITO NA RUA 25 DE ABRIL, EM TUNES. ---------  
 ----------- REQUERENTE: Tânia Isabel Batista Joaquim. ---------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e parecer do Médico 
Veterinário Municipal de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
CONJUNTO HABITACIONAL E EDIFICIO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE 
DENOMINADO “MEDICAL CARE”, SITO CASAS EM ALCANTARILHA . ----------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Vallendra Limited. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, ofício do Instituto de 
Segurança Social, parecer da Administração Regional de Saúde do Algarve, requerimento de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar a pretensão viável nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA, PARA OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO, COM ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/10, SITO EM RIBEIRO MEIRINHO, EM SÃO 
BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Eugénio António & António Eugénio, Lda. -----------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Auto de Vistoria e 
informações da EDP e da PT de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, proceder à receção provisória das 
infraestruturas de loteamento, de acordo com o constante no Auto de Vistoria. ---------------------------------  
 ----------- Mais se delibera reduzir o valor da garantia bancária para o montante de 95.481,47€ (noventa 
e cinco mil. quatrocentos e oitenta e um euros e quarenta e sete cêntimos) correspondente a 10% do 
valor da garantia inicial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS 
IMÓVEIS, A PRÉDIO INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA COM O N.º 9030, SITO NA RUA DO 
CEMITÉRIO, EM SILVES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente relatório da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o valor proposto. Mais se delibera a 
remessa do presente à DJA para promoção da respetiva escrita. ---------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
---------- 6.1 - ASSUNTO – MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA DE REABILITAÇÃO URBANA 
DO CENTRO HISTÓRICO DE SILVES - 3.ª FASE, A CELEBRAR COM OLIVEIRA, S.A..-------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação do Apoio aos Órgão e ao Oficial Público e minuta de contrato, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato, mandatando a 
Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------- 6.2 - ASSUNTO – MINUTA DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO, POR 
LOCAÇÃO FINANCEIRA (LEASING), PELO PRAZO DE 36 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA 
PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RESPETIVOS EQUIPAMENTOS (MAN 



 
 

 

 

 

TGS 26.320 6X2/4 BL E CAIXA RESÍDUOS SEMAT).------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente informação do Apoio aos Órgão e ao Oficial Público e minuta de contrato, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar as alterações propostas à minuta do 
contrato.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------- 6.3 - ASSUNTO PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE O 
PRÉDIO MISTO, SITO EM MALHÃO, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE 
SILVES SOB N.º 2780/201006, (QUE TEVE ORIGEM NO ARTIGO 951), DA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE ALCANTARILHA E PÊRA.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- REQUERENTE: Per Tommy Sjostrom e Ingela Harryett Christina Sjosttrom ------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e plantas de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE O 
PRÉDIO MISTO, SITO EM ENXERIM, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 
DE SILVES SOB N.º 2806/19900315, COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 7 SECÇÃO AU, DA 
FREGUESIA DE SILVES.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------- REQUERENTE: Paulo Manuel Guedes Pereira Cabrita.------------------------------------------------- 
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e plantas de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------- 6.5 - ASSUNTO - PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE O 
PRÉDIO MISTO, SITO EM ENXERIM, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 
DE SILVES SOB N.º 2806/19900315, COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 5 SECÇÃO AU, DA 
FREGUESIA DE SILVES.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ----------- REQUERENTE: Paulo Manuel Guedes Pereira Cabrita. --------------------------------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e plantas de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE SOBRE 
O PRÉDIO MISTO, SITO EM PEDREIRA, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL 
DE SILVES SOB N.º 6304/20010222, COM O ARTIGO MATRICIAL RÚSTICO N.º 19 SECÇÃO DG, E 
ARTIGO URBANO N.º 2442 DA FREGUESIA DE SILVES ------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Ary Johannes Mullaat e Elisabeth Hildegard Wilkesmann. --------------------------  
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa, requerimento e plantas de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com teor do parecer jurídico, 
certificando em conformidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------- 6.7 - ASSUNTO – PROPOSTA DE MINUTA DE CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA A 
CELEBRARA ENTRE O MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA E O MUNICÍPIO DE SILVES.--
------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente parecer da Divisão Jurídica e Administrativa e minuta de contrato, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato, mandatando a 
Exma. Sra. Presidente para a sua outorga. --------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------ 6.8 - ASSUNTO – PROJETO DE REGULAMENTO DE TARIFAS E PREÇOS DO MUNICÍPIO 
DE SILVES - NOTA JUSTIFICATIVA ---------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

 

 

 ----------- Presente projeto de regulamento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------- 6.9 - ASSUNTO – PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL PARA O LICENCIAMENTO 
DA ATIVIDADE DE CAMPISMO E CARAVANISMO OCASIONAL - NOTA JUSTIFICATIVA;----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente projeto de regulamento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROJETO DE REGULAMENTO DA FEIRA MEDIEVAL DE SILVES - 
NOTA JUSTIFICATIVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente projeto de regulamento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------- 6.11 - ASSUNTO – PROJETO DE REGULAMENTO DE APOIO SOCIAL A PESSOAS E 
FAMÍLIAS CARENCIADAS OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.-------------------------------------- 
 ----------- Presente projeto de regulamento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------- 6.12 - ASSUNTO - PROJETO DE REGULAMENTO DE MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E 
EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SILVES - NOTA JUSTIFICATIVA-------------------------------------------- 
 ----------- Presente projeto de regulamento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------- 6.13 - ASSUNTO – PROJETO DE REGULAMENTO DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS 
DO MUNICÍPIO DE SILVES - NOTA JUSTIFICATIVA.-------------------------------------------------------------- 
 ----------- Presente projeto de regulamento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, voltar à próxima reunião. ------------------------------  
 ----------- 6.14 - ASSUNTO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA FATURA N.º 12/2014. -----------------------------  
 ----------- Presente informação da Auditoria, Controlo Interno e Património e parecer da Divisão jurídica 
e Administrativa de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, anular a fatura identificada em epígrafe, nos 
termos da informação e do parecer jurídico. -------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.15 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 26. ----------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração ao Orçamento. Os vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. ---------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.16 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO N.º 
25. -------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  --------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de alteração às Grandes Opções do Plano. Os vereadores do PS e do PSD 
abstiveram-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, nos 
termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo onze horas e vinte minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. Presidente da 
Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata que foi 
aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os presentes. ------------------------------------  
 ----------- E eu 
 ----------- Assistente Técnica da Câmara Municipal de Silves a fiz lavrar, subscrevo e assino.  -------------  
 


